
 
 

 
คําขอใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกนั 

APPLICATION FOR ISSUANCE OF LETTER OF GUARANTEE 
     ทําที่ / At  …………………………………………….……… 

  รูปแบบ/Format 

   Letter of Guarantee  

       Standby L/C 

    ….…………………………………………………………… 

 วันที่ / Date …………………………………………………. 
 

ขาพเจา (ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “ผูขอ”) มีความประสงคจะขอให บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “ธนาคาร”) ออกหนังสือคํ้าประกัน

การดําเนินการของผูขอ หรือบุคคลที่มีรายช่ือปรากฏดานลาง (ตามแตกรณี) ไวตอผูรับหนังสือคํ้าประกัน ดังนี้ 

We (hereinafter referred to as “the Applicant”) hereby request KASIKORNBANK PCL. (Hereinafter referred to as “the Bank”) to issue 

letter of guarantee to secure the obligation of the Applicant or the Debtor (as applicable) in favor of the Beneficiary as follows: 
 

  ผูขอ / Applicant : 

  ช่ือ / Name ………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

  ที่อยู /Address ………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

   ……………………………………………………………………….………………………………….……………..……………………………. 

  ลูกหนี้ / Debtor : (ในกรณีที่ผูทีธ่นาคารจะตองค้ําประกนัเปนบุคคลอืน่ขอใหระบุรายละเอยีดในชองนี)้ 

   คนละบุคคลกับผูขอ / not the same as the Applicant  

   ช่ือ (Name) …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ที่อยู (Address) ………………………………………………..………………………………………………….………………………….. 

        …………………………………….……………………………………………………………………………………................................ 

  ผูรับหนงัสือค้ําประกัน / Beneficiary 
  ช่ือ (Name) …………………………………………………………………………………………………………………...…………………...... 

  ที่อยู (Address)  …………………………………………………………………………………………………………………….…………….… 

  …………………..……………………………………………….……………………………………………………….……………….……........ 

  วัตถุประสงคการคํ้าประกัน Guaranteed Purpose  
  ในการที่/ in case     ผูขอ/the Applicant  

                                  ……………………………………………………………………………………………………………………..…...… 

                                    [ในกรณีที่ผูทีธ่นาคารจะตองค้ําประกันเปนบุคคลอื่น/in case the Bank guarantee the other person]                            

  การประมูลงาน / Bidding ตาม / in accordance with ………………………………………………………….…………………………. 

  การปฏิบัติตามสัญญา/เงื่อนไข / Performance ตาม / in accordance with …………………..………………………………….………. 

  การรับเงินลวงหนา / Advance Payment ตาม / in accordance with …………………………………………………………………….. 

  การรับเงินประกัน / Retention Money ตาม / in accordance with ……………………….………………………………………………. 

  การประกันผลงาน / Warranty ตาม / in accordance with ….…………………………………………………………………………….. 

      การจายภาษี/อากร/ Payment of  .....................................................................................................................................Tax/Duty 

      การจายคาไฟ /Electricity Payment 

ภาระของผูรับหนังสือคํ้าประกันที่ไดออกหนังสือค้ําประกันใหไวตอ / Counter Guarantee obligation of the Beneficiary’s letter of 

guarantee issue in favor of …………………………………………………………………………………………………………...…............ 

  อื่น ๆ / other ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

1/6 

 



  จํานวนเงินค้ําประกัน / Guaranteed Amount : 

  สกุลเงินและจํานวนเงิน / currency and amount ……………………………………………….……………………………………………........ 

  เงื่อนไขเพิ่มเติม / additional condition ……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ระยะเวลาค้ําประกัน / Guaranteed Period : 

  ต้ังแต/ from ………………………………………  จนถึง/until ……………………………………………………………………………. 

  จนกวาผูขอ/ลูกหนี้ จะหมดภาระผูกพัน until obligations of the Applicant/ the Debtor has been fulfilled 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  รายละเอียดอื่น ๆ / other details 
     ตามที่ระบุในเอกสารแนบ  ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของคําขอฉบับนี้ as specified in the appendix attached hereto and shall be deem as    

         an integral part hereof         

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

1 เมื่อใดก็ตามที่ธนาคารไดรับแจงจากผูรับหนังสือคํ้าประกันใหรับผิดชอบใชเงินตามหนังสือคํ้าประกัน ผูขอตกลงใหธนาคารชําระเงินตาม

จํานวนที่ถูกเรียกรองไดทันที  โดยไมจําเปนตองแจงใหผูขอทราบกอน  และผูขอตกลงชดใชเงินทกุจํานวนทีธ่นาคารไดชําระไปใหแกธนาคาร

ในทนัที ที่ไดรับแจง  ทั้งนี้ ผูขอสละสิทธิที่จะทักทวงคัดคานการชําระเงินของธนาคาร ตลอดจนยอมรับการปฏิบัติใด ๆ  ของธนาคารตาม

หนังสือคํ้าประกัน  และหากผูขอ และ/หรือ ลูกหนี้ และ/หรือธนาคาร ยังมีขอตอสูใด ๆ กับผูรับหนังสือคํ้าประกัน   ผูขอตกลงสละสิทธิที่จะ

โตแยง หรือยกขึ้นเปนขอตอสูกับธนาคารในการไมยกขอตอสูหรือขอโตแยงนั้น ทั้งนี้ โดยผูขอจะไปวากลาวกับผูรับหนังสือคํ้าประกันเองเปน

สวนหนึ่งตางหากเอง 

  Whenever and upon the time that the Bank has received the Beneficiary’s demand for payment under the letter of guarantee, 

the Applicant agrees to the Bank for making such payment immediately, without delay and without prior notification to the 

Applicant, and then reimburse the Bank in full promptly as the Bank’s notice. In addition, the Applicant hereby waives its right 

to protest or object such making payment by the Bank, even though the Debtor and/or the Debtor may have any defenses or 

controversies.  
 

2    ผูขอตกลงชําระคาธรรมเนียมการออกหนังสือคํ้าประกันใหแกธนาคาร ในอัตราตามที่ระบุขางลางนี้ทั้งนี้ผูขอรับทราบ และยอมรับวา

คาธรรมเนียม ดังกลาว ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงได โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา หรือช้ีแจงแสดงเหตุผลตอผูขอแตอยางใด และผูขอ

ตกลงชําระคาธรรมเนียมใหแกธนาคารในอัตราที่เปลี่ยนแปลงนั้น โดยจะไมโตแยงคัดคานใด ๆ ทั้งสิ้น   และผูขอรับทราบวาคาธรรมเนียม

ดังกลาวเปนการชําระลวงหนา ซ่ึงธนาคารไมมีหนาที่ตองคืนใหแกผูขอไมวาในกรณีใด ๆ 

The Applicant shall pay the fee for the issuance of the letter of guarantee to the Bank at the rate of per annum of the 

guaranteed amount as specified below. The Applicant hereby agrees and accepts that such fee is subject to change by the 

Bank, from time to time, without prior notification or expression of its grounds to the Applicant. The Applicant acknowledges 

and agrees that such fee shall be paid on advance basis and shall not be refund.  

  อัตราคาธรรมเนียม / Fee rate  

 

ในกรณีที่หนงัสือคํ้าประกันเปนแบบมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดที่แนนอน  ผูขอตกลงใหเร่ิมคํานวณคาธรรมเนียมนับต้ังแตวันที่ หนังสอืคํ้า ป ร ะ กัน ม ี

ผ ล บังคับใ ชไป จ นถงึวันที่ค ร บ กําห น ด ระยะ เว ลา ใน การค้ําประกัน      โด ยผูข อ ต ก ลง ชําระเปนการลวงหนาครั้งเดียวทั้งจํานวน ในวันที่ธนาคารออก

หนังสือคํ้าประกัน  อนึ่ง ในกรณีที่ครบกําหนดระยะเวลาค้ําประกันตามหนังสือคํ้าประกันแลว หากธนาคารยังไมไดรับแจงจากผูรับหนังสือคํ้า

ประกันเปนลายลักษณอักษรวาธนาคารพนจากภาระความรับผิดทั้งหมดตามหนังสือคํ้าประกัน  หรือไดรับตนฉบับหนังสือคํ้าประกันคืน  ผูขอ

ตกลงที่จะชําระคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวในคําขอฉบับนี้ใหแกธนาคารตอไป โดยชําระเปนการลวงหนาสําหรับชวงระยะเวลาทุก 3 (สาม) 

เดือน  ชําระครั้งแรกในวันที่ครบกําหนดระยะเวลาค้ําประกันตามที่ระบุในหนังสือคํ้าประกัน 
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For letter of guarantee issuance with the specific expiry date (closed-end): The Applicant agrees to pay issuing fee in advance 

on the issuance date of the letter of guarantee in full amount which fee calculated from the effective date of the letter of 

guarantee to such specific expiry date of such letter of guarantee. In the event that the Bank has not received (a) written 

notification to discharge entire liabilities of the Bank under the letter of guarantee or (b) return of the original letter for 

cancellation, the Applicant agrees to further pay issuing fee in advance for every 3 (three) months at the rate as specified 

which staring from the expiry date of letter of guarantee as specified in the letter of guarantee. 
 

ในกรณีที่หนงัสือคํ้าประกันเปนแบบไมมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดที่แนนอน ผูขอตกลงเริ่มคํานวณคาธรรมเนียมนับต้ังแตวันที่หนังสือคํ้า

ประกันมีผลบังคับใช ไปจนกวาธนาคารจะไดรับแจงจากผูรับหนังสือคํ้าประกันเปนลายลักษณอักษรวา ธนาคารพนจากภาระความรับผิด

ทั้งหมดตามหนังสอืคํ้าประกัน หรือไดรับตนฉบับหนังสือคํ้าประกันคืนแลว ทั้งนี้ผูขอตกลงชําระคาธรรมเนียมเปนการลวงหนา  โดยชําระครั้ง

แรกสําหรับระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ป ในวันที่ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกัน และชําระครั้งตอ ๆ ไป สําหรับทุกรอบระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ป โดย

ชําระในทุกวันที่ครบกําหนดแตละรอบระยะเวลา 

For letter of guarantee with non-specific guarantee period (opened-end): The Applicant agrees to pay issuing fee calculated 

from the effective date of the letter of guarantee until (a) the Bank has received written notification from the Beneficiary to 

discharge entire liabilities of the Bank under the letter of guarantee or (b) return of the original letter of guarantee for 

cancellation. The Applicant agrees to pay for issuing fee in advance and the first installment fee in advance for the period of 1 

(one) year on the issuance date of the letter of guarantee and consecutively payment for each additional period of 1 (one) year 

on each date of every anniversary. 
 

การคํานวณคาธรรมเนียมหนังสือคํ้าประกันในแตละคราวที่ตองชําระ ที่มีระยะเวลาการค้ําประกันไมครบ 3 (สาม) เดือน ผูขอตกลงชําระ

คาธรรมเนียมใหแกธนาคารเทากับกําหนดระยะเวลา 3 (สาม) เดือน  ทั้งนี้ ในการคํานวณคาธรรมเนียมดังกลาว      หากจํานวนเงินที่ตอง

ชําระ แตละคราวต่ํากวา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)  ผูขอตกลงชําระใหแกธนาคารเปนจํานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)   

However, in calculation and payment of issuing fee with its guaranteed period not more than 3 (Three) months, the Applicant 

shall pay the fee to the Bank in equivalent to the period of 3 (Three) months. Provided however that in case the amount of fee 

paid for period of each payment installment is less than Baht 1,000 (Baht One Thousand Only), the Applicant agrees to pay 

the fee to the Bank for each installment in the amount of Baht 1,000 (Baht One Thousand Only). 
 

    ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบ  และใหถือเปนสวนหนึ่งของคําขอฉบับนี้ 

 The Applicant agrees to pay the fee as details specified in the appendix attached hereto and shall be deemed as an integral 

part hereof. 

         ……………………….…………………………………………………………………………………………….......................................... 

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 

3 ผูขอตกลงรับภาระและชดใชคาธรรมเนียม คาอากร คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามประเพณีของธนาคารในการออกหนังสือคํ้าประกัน การ

ชําระเงินตามภาระภายใตหนังสือคํ้าประกัน การขออนุญาตค้ําประกันดวยสกุลเงินตางประเทศ และ/หรือ การสงเงินไปชําระเปนสกุลเงิน

ตางประเทศจากทางราชการ ผลตาง และ/หรือ คาใชจายที่เกิดขึ้นจากความแตกตาง หรือผันผวนของสกุลเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศกับเงินสกุลบาทในการค้ําประกัน และ/หรือการชําระเงินแบบตาง ๆ ตลอดจนดอกเบี้ย คาใชจาย และคาเสียหายใด ๆ อันพึงเกิด

ขึ้นกับธนาคารในการดําเนินการตามคําขอฉบับนี้ใหแกธนาคารจนครบถวน พรอมทั้งดอกเบี้ยนับแตวันที่ธนาคารไดจายเงินนั้นๆ เปนตนไป 

จนถึงวันที่ผูขอไดชําระใหแกธนาคารจนครบถวน 

 The Applicant agrees to be responsible for and reimburse to the Bank for all fees, taxes, and expenses which occurred in 

connection with the letter of guarantee, including without limitation, issuance, approval fee for guarantee in foreign currency, 

and remittance of foreign currency, difference in exchange of foreign currency, fluctuation of foreign currency, together with 

interest, expenses and damages as may be occurred thereon together with default interest from the occurring date until the 

date the Bank has received payment in full. 
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อัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินที่ผูขอจะตองชําระใหแกธนาคารภายใตภาระตามคําขอฉบับนี้ ผูขอยินยอมใหธนาคารคิดในอัตราเทากับอัตรา

ดอกเบี้ยผิดนัดที่ธนาคารประกาศกําหนดในแตละขณะเวลา ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงไดตามที่ธนาคารประกาศกําหนดเปนคราวๆไป โดยธนาคาร 

ไมตองทําหลักฐานใด ๆ ใหแกผูขออีกแตประการใด (ซ่ึงในคําขอฉบับนี้จะอางอิงถึงวา “อัตราผิดนัด”) 

The Applicant agrees that interest to be charged for all monies due to the Bank shall be the default interest as announced by 

the Bank from time to time, without further notice to the Applicant (“Default Interest Rate”)  

ผูขอตกลงยินยอมใหธนาคารมีสิทธิในการดําเนินการหักเงินในบัญชีของผูขอที่สาขา / Branch……………………………….………….…… 

ประเภทบัญชี / A/C Type …………………………………………เลขที่บัญชี / A/C no…………………………………………………… 

 

และผูขอใหถือวาการยินยอมตามใบคําขอฉบับนี้ เพื่อการดําเนินการชําระ คาธรรมเนียม คาอากร คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นตามประเพณีของ

ธนาคาร ในการขอใหธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกัน รวมถึง คาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายใตใบคําขอฉบับนี้  

The Applicant hereby consents that the Bank has a right to debit proceeds from the Applicant’s deposit account as stated 

above. This consent given by the Applicant under this Application shall still have effect to such account(s) of the Applicant for 

the purposes of payment for fees, stamp duties and/or any expenses in connection with for issuance of letter of guarantee, 

including other expenses incurred under this Application. 

ทั้งนี้ ผูขอยินยอมใหธนาคารมีสิทธิใชดุลยพินิจหักเงินจํานวนใด ๆ ที่ผูขอเปนเจาของ หรือเปนเจาหนี้ธนาคารในขณะนี้ และ/หรือในภายหนา 

เพื่อชําระคาธรรมเนียม คาเสียหาย คาใชจาย เงินที่ธนาคารไดชําระไปตามที่ถูกเรียกรองภายใตภาระการค้ําประกัน และ/หรือเงินจํานวนอื่น

ใด ที่ผูขอตองชําระใหแกธนาคาร โดยไมจําเปนตองแจงใหผูขอทราบ 

The Applicant hereby authorizes, without any notice, the Bank to set-off any money that the Applicant own or be a creditor to 

the Bank, whether present and/or in the future, for making payment of fee, damages, expenses, money that the Bank paid for 

claim under obligation of the letter of guarantee and/or any money that the Applicant owed to the Bank. 
 

4 ในกรณีที่เปนการออกหนังสือคํ้าประกันในสกุลเงินตราตางประเทศ และมีการผิดนัดชําระเงิน และ/หรือผิดขอกําหนด    หรือเงื่อนไขใดภายใต 

 คําขอฉบับนี้ ผูขอตกลงใหเปนสิทธิและดุลยพินิจของธนาคารโดยลําพัง ไมวาในขณะใดหลังจากเหตุดังกลาว     ในการเปลี่ยนสกุลเงินที่ผูขอ 

มีภาระตองชําระใหแกธนาคารภายใตคําขอฉบับนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ตามที่ธนาคารเห็นสมควรเปนสกุลเงินบาทได โดยไมตองขอ

ความยินยอมจากผูขออีก ซ่ึงผูขอตกลงใหถือวายอดเงินที่คางชําระที่เคยเปนสกุลเงินตางประเทศเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท และผูขอยินยอม

ชําระดอกเบี้ยบนเงินบาทที่แปลงมาดังกลาวในอัตราผิดนัด 

In the event that the letter of guarantee is issued in a foreign currency and there is any breach in payment and/or any 

conditions of this Application, the Applicant agrees that the Bank has absolute, without consent of the Applicant, has it right to 

exercise its discretion to convert such relevant foreign currency whether in whole or in part to Baht currency as the Bank 

deems appropriate The Applicant agrees and consents that the debt that was converted into Baht currency is debt that the 

Applicant obligated to repay the Bank and that the Default Interest rate shall be calculated from such converted amount. 
 

5 ผูขอตกลงและรับทราบวา ในกรณีที่หนังสือคํ้าประกันที่จะออกโดยธนาคาร    ตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายตางประเทศ หรือกฎระเบียบ

ปฏิบัติใดๆหากมีขอพิพาทภายใตหนงัสือคํ้าประกันเกิดขึ้นผูขอตกลงผูกพันตอธนาคารและผูรับหนังสือคํ้าประกัน ตามบทบัญญัติ/ขอกําหนด 

ของกฎหมาย/กฎระเบียบนั้น  ตลอดจนสละสิทธิและ/หรือ  ขอยกเวนใด ๆ อันผูขออาจพึงม ี  และพึงกลาวอางไดภายใตกฎหมาย/กฎระเบียบ 

นั้น ๆ อันเปนเหตุใหผูขอได รับการยกเวนความรับผิด และ/หรือ ความรับผิดชอบใดๆที่ผูขอจะตองรับผิดชอบ    และ/หรือ รับผิดตอธนาคาร 

In the case where the letter of guarantee by subjected to any foreign law or any specified customs and /or practices, and there 

is any dispute relating to such letter of guarantee, the Applicant agrees and acknowledges to be bound by such laws or 

regulations and/or practices in all respects and also agrees to waive any rights or exception granted thereby that may release 

any liability of the Applicant to the Bank. 
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ในกรณีที่มีขอพิพาทภายใตหนังสือคํ้าประกัน และ/หรือ ภายใตสัญญาที่เกี่ยวของกับหนังสือคํ้าประกันดังกลาว  อันอาจเปนเหตุใหธนาคาร

ไดรับการรองขอใหเขามีสวนรวมในคดีหรือขอพิพาทดังกลาวแลว ผูขอตกลงรับผิดชอบคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกลาวทั้งสิ้นทั้ง

จํานวน ซ่ึงรวมถึง แตไมจํากัดเพียง คาจางทนายความ การใชจายในการตอสูคดี คาที่พัก และคาพาหนะ แตทั้งนี้ไมเปนการตัดสิทธิของ

ธนาคารในการที่จะใชดุลยพินิจในการเขารวม หรือไมเขารวมในคดีหรือขอพิพาทนั้น และกรณีดังกลาวผูขอตกลงสละสิทธิในการที่จะ

เรียกรองคาเสียหายใดๆตอธนาคาร โดยหากธนาคารจะตองรับผิดชอบในเงินจํานวนใดๆตอผูรับหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงินที่เพิ่มเติม 

และนอกเหนือจากจํานวนเงินค้ําประกันที่ปรากฏในหนังสือคํ้าประกันอันเปนผลสืบเนื่องจากกฎหมาย/กฎระเบียบที่ระบุแลว ผูขอตกลง

รับผิดชอบชําระเงินจํานวนดังกลาวคืนใหแกธนาคารจนครบถวนทั้งสิ้นทั้งจํานวน 

In the event that there is dispute relating to the letter of guarantee and/or any relevant agreement which may cause the Bank to 

participate in such dispute or the lawsuit, the Applicant agrees to be responsible for all incur expenses including but not 

limited to lawyer fee, expenses in lawsuit, accommodation fee and vehicle fee. However, nothing shall prejudice discretion of 

the Bank to participate in the aforesaid dispute or the lawsuit. In any event the Applicant agrees not to demand for any 

damages from the Bank. Moreover, in case the Bank is obligated to responsible for any additional amount (other than the 

guaranteed amount as appeared in the letter of guarantee) due to the law and/or practices as specified in the letter of 

guarantee, the Applicant agrees to responsible for all additional payment in all respect. 
 

6 ในกรณีที่ความหมายของขอกําหนดและเงื่อนไขภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมตรงกัน  ผูขอตกลงใหขอกําหนดและเงื่อนไขที่เปนภาษาไทย

บังคับในการตีความและอธิบายความ 

In the event that there is inconsistency in English language version and Thai language version, the Applicant agrees that the 

Thai language version of this Application shall prevail. 
 

7 คําขอฉบับนี้อยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย 

This Application shall be governed by and construed in accordance with the laws of Thailand. 

 

เพื่อเปนหลักฐาน  ผูขอไดลงลายมือช่ือ พรอมประทับตรา (หากมี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ที่ระบุขางตน   

In witness whereof, the Applicant, has signed and sealed (if any) in the presence of witnesses on the above-written date. 

 

             Bank Use Only 

         Signature Verified By ลงช่ือ/Signed  ______________________________________________________________  ผูขอ/the Applicant 

        (                                                                                                                )  

   โดย/By ____________________________________________________________ 
 

 

ลงช่ือ/Signed________________________________________________________________พยาน/Witness 

                  (                                                                                                                    ) 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

[กรณีขอใหธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันในนามบุคคลอื่น]  

{Please sign in this box in case the Bank guarantee the person other than the Applicant} 

 

 ขาพเจา________________________________________________ (ในฐานะลูกหนี้ตามที่มีการระบุถึงในคําขอฯ ฉบับนี้) ตกลงผูกพันตาม

เงื่อนไขของคําขอใหธนาคารออก   หนังสือคํ้าประกันฉบับนี้เชนเดียวกับผูขอทุกประการ และตกลงยินยอมใหถอืวาภาระหนี้สินอันเกิดจาก

การขอใหธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันตามคําขอใหธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ เปนภาระหนี้สินที่ขาพเจาจะตองรวมรับผิด
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รวมกันกับผูขอตอธนาคารในแบบลูกหนี้รวม จนกวาธนาคารจะไดรับชําระหนี้จนสิ้นเชิง รวมทั้งสละขอตอสู และ/หรือจะไมยกเอาเหตุและผล

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยมาตรา 293 และมาตรา 294 มาเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของขาพเจาที่มีอยูตอธนาคารดวย

ประการใด ๆ ทั้งสิน้       

 We______________________________________________________ as defined as the Debtor under this Application shall be jointly 

liable with the Applicant as a joint debtor for the repayment of debt incurred from the Bank’s issuance of the guarantee under 

this application until the Bank receives full amount of debt owed to it. We hereby irrevocably and unconditionally waive all 

rights under section 293 and 294 of the Civil and Commercial Code of Thailand. 

 

 

  ลงช่ือ/Signed  ______________________________________________________________   

                                             (                                                                                                               ) 

                         โดย/By _____________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________
สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร :  

           ธนาคารไดออกหนังสือคํ้าประกันเลขที่ The Bank has issued Letter Guarantee No. ____________________________________ 

          ลงวันที่ dated _______________________________ 
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